Rapid Spaceback Active 1.0 TSI 70 kW 5-stup. mech.
Konfigurované vozidlo
Model
Konfigurované
Konfigurácia
Celková cena

Rapid Spaceback
3.10.2017 10:38:13

Škoda ID: 110451391
Výbava
Motor

Active
1.0 TSI 70 kW 5-stup.
mech.

Interiér
Farba

Čierna (EQ)
Modrá Pacific

NH12M4, 2018, EQ, Z5Z5, MASGEA4
12 340 €

Uvedené hodnoty boli stanovené v súlade s pravidlami a za podmienok stanovených právnymi alebo technickými predpismi pre stanovenie prevádzkových
a technických údajov o motorových vozidlách.

ŠKODA Care produkty

Technické dáta

ŠKODA Care produkty
Predĺžená záruka na 5 rokov / 100 000 km

Vonkajšie rozmery
0€

Doživotná garancia Mobility Premium

Výbava

Dĺžka

4.304 mm

Šírka

1.706 mm

Výška

1.459 mm

Rázvor
Rozchod vpredu / vzadu

Doplnková výbava

Vonkajší priemer zatáčania obrysový
Bezpečnost, funkčnost, komfort

Objem batožinového priestoru min. / max.

Airbag vodiča a spolujazdca s deaktiváciou airbagu
spolujazdca

•

3-bodový bezp. samonavíjací pás vzadu, vonkajší,
so štítkom ECE-homologizácie

•

2.602 mm
1.463 / 1.500 mm
10,9
415 l / 1381 l

Motor
Palivo

benzín

4 reproduktory (pasívne)

•

Počet valcov; usporiadanie

Bočné airbagy vpredu a hlavový airbag

•

Objem motora

999 cm³

Halogénové svetlomety

•

Vŕtanie

74,5 mm

Elektrické ovládanie predných okien, zadné
mechanicky

•

Zdvih

76,4 mm

Max. výkon

70,00 kW

Intervalový spínač stieračov, nastaviteľný
potenciometrom (4 stupne)

•

Mechanické výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

•

Poťah sedadiel - látka

•

Kompresný pomer

S diaľkovou reguláciou polohy svetlometov

•

Emisná norma

S neuzamykateľným vekom odkl. schránky a bez
osvetlenia

•

Energetická trieda

S odkladacími kapsami vzadu (na dverách alebo
boku)

•

Denné svietenie

•

Trojbodový bezpečnostný pás vzadu (vstrede)

•

Vnútorné spätné zrkadlo

•

Max. točivý moment

CO₂ emisie - kombinované

3; radové

160 Nm / 1500 3500 1/min Nm /
1/min
10,3 +/- 0,5
Euro 6
B
103 g/km

Hmotnosti
Celková hmotnosť
Užitočná hmotnosť s vodičom
Brzdený príves pri stúpaní 12%

Vonkajšie spätné zrkadlá zvnútra nastaviteľné

•

Predĺžený servisný interval

•

Nebrzdený príves
Jazdná súprava
Výškovo nastaviteľné opierky hlavy predných
sedadiel

•

Zadné sedadlo nedelené, operadlo delené a
sklopné

•

Nefajčiarske prevedenie

•

Štandardné skrutky kolies

•

Prevádzkové vlastnosti

Bočné a zadné okná tónované

•

Maximálna rýchlosť

Zaťaženie strechy

1.625 kg
535 kg
1.000 kg
580 kg
2.625 kg
75 kg

Pohotovostní hmotnost s řidičem min.

1.165 kg

Pohotovostní hmotnost s řidičem max.

1.265 kg

184 km/h

Klimatizácia s mechanickou reguláciou

•

Zrýchlenie 0-100 km/h

11,0 s

Strešná anténa + anténa v okne

•

Objem palivovej nádrže

55 l

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu

•

Spotreba - mesto

5,3 l/100km

Tri hlavové opierky vzadu

•

Spotreba - mimo mesto

4,0 l/100km

Štart/Stop systém s rekuperáciou

•

Spotreba - kombinovaná

4,5 l/100km

Kotúčové brzdy - vzadu

•

Make-up zrkadlo vľavo

•

Stierač zadného okna s ostrekovačom a
cyklovačom

•

Centrálne zamykanie

•

Rádio BLUES

•

AuxIn a USB

•

ESC

•

S prídavnou ochranou pohonnej jednotky

•

Tónované čelné sklo

•

Exteriér
Nárazníky lakované vo farbe vozidla

•

Pneumatiky 185/60 R15 H

•

Vonkajšie spätné zrkadlo ľavé - konvexné

•

Vonkajšie spätné zrkadlo vpravo - konvexné

•

Zadné svetlomety - tmavé zasklenie

•

Disk oceľový 6J x 15 ET 38

•

Interiér
Hlavica riadiacej páky - komfortná

•

Zakrytie radiacej páky z koženky

•

Madlo ručnej brzdy z plastu

•

Príprava pre uchytenie dvoch detských sedačiek
na zadných sedadlách systémom ISOFIX

•

Dve vnútorné svetla, kontaktné spínače vo
dverách a oneskoreným zhasínaním

•
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Ponuka financovania od VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
Produkt

Škoda Kredit najvýhodnejší úver 24-72 mesiacov

Parametre kalkulácie
Cena vozidla s DPH

12 340,00 €

Klientom zaplatená časť
kúpnej ceny v %

30 %

Klientom zaplatená časť
kúpnej ceny

3 702,00 €

Výška úveru

8 638,00 €

Doba splácania

36 mesiacov

Spracovateľský poplatok
pri uzavretí zmluvy

86,38 €

Ročná perc. miera
nákladov (RPMN) v %

11,36 %

Výška mesačnej splátky

276,70 €

Právne obmedzenia
Vyššie uvedený príklad financovania má informatívny a názorný charakter a nie je právne záväzný, nejde o verejný prísľub ani ponuku spotrebiteľského
úveru a je určený výlučne pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Konkrétna ponuka financovania závisí od posúdenia schopnosti klienta
splácať ním zvolený finančný produkt a klientom predložených podkladov u autorizovaných partnerov – finančných sprostredkovateľov spoločnosti
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

Všeobecné informácie
Pre bližšie informácie o možnostiach financovania Vami konfigurovaného vozidla navštívte prosím stránku www.vwfs.sk spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné
služby Slovensko s.r.o. alebo autorizovaného predajcu značky Škoda.
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